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ETXEBIZITZAREN EUSKAL BEHATOKIA

HERRITARREN PARTE-HARTZEA

Hirigintza barneratzaileari buruzko
mintegia

VITORIA-GASTEIZ, 2011ko azaroaren 11
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1. Testuingurua, helburua, irismena eta
metodologia
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Kontzeptu berriak ari dira agertzen arlo publikoaren kudeaketan, eta horiek lehentasun dira
ez bakarrik Etxebizitza Sailarentzat, baizik eta baita gaur egungo Eusko Jaurlaritza osoarentzat
ere:

Parte‐hartzea

Legeria

Sentikortasuna

Eraginkortasuna
eta efizientzia

Gardentasuna

Erantzukizuna

Zuzentasuna

Adostasuna

Gobernu ona

Zergatik? Gobernuaren apustua
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Parte hartzeko prozesua hiru azpiprozesutan egituratu da. Horien bidez, ahalegina egin da 
etxebizitzari buruzko estrategia, ildo politikoak eta legeria prestatzeko orduan euskal gizarteak erabat
parte hartzeko aukera izan dezan.

Azpiprozesua

Garaia

Gaia

Hartzaileak

Etxebizitzaren euskal estrategia 
2010-2025

Eragile instituzional, politiko eta
sozialak

Etxebizitzaren eta Hiri-
berroneratzearen Plan 
Zuzentzailea 2010-2013

Etxebizitzaren Euskal Legea

2009ko abendua - 2010ko ekaina 2010eko apirila –2010eko uztaila 2011ko urtarrila – 2011ko 
maiatza

Herritarrak
Aditu taldeak

Herritarrak

Etxebizitza-politika berrien sorkuntzan parte hartzeko prozesua
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HELBURU OROKORRA Euskal gizartearen parte-hartzea sustatzea, euskal herritarrentzat etxebizitza 
eskuratzeko lagungarri gerta daitezkeen estrategia, ildo politikoak eta legeria aberasteko. 

HELBURU ESPEZIFIKOAK:

Euskal gizarteak etxebizitzaren arloko estrategiari, ildo politikoei eta legeriari zer irizten dien jakitea.

Etxebizitza Sailak estrategia, ildo politikoak eta legeria aberastu dezaketen proposamenak jasotzea.

Epe luzerako lankidetza-harremanak ezartzea etxebizitzaren merkatuan esku hartzen duten eragile instituzional, 
ekonomiko eta sozialen artean, lortu nahi diren helburuak lortzen laguntzeko.

Teknologia berrien ahalmena aprobetxatzea parte hartzeko prozesuei bide emateko. 

Prozesuan parte-hartze handia lortzea.

Prozesuaren inguruan gogobetetze-maila handia lortzea.

Azken batean, gizartearekin hitz egitea
da kontua, etxebizitza-politikan partaide eta

erantzukide egiteko

Zein helbururekin? 
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Elkarrizketa honek bi helburu ditu:

1- Gobernuak proposatutako neurrien inguruan gizarteak zer iritzi
duen haztatzea

2- Hitza ematea gizarteari, Gobernuaren proposamenak hobetzeko
eta beste batzuk gehitzeko

Honako hau, jakina

… baina, batez ere, 
honako hau

BEHARBADA…ZERGATIK 
EZ…??

Zein helbururekin? 
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Etxebizitzaren aldeko
gizarte‐ituna

Herritarren parte‐hartze
zuzena

Adostasuna epe luzerako ildo
estrategikoen inguruan

“Behetik gorako” proposamenak

Benetako premiekin erkatzea

+ =

Erakundeak

Gizarte‐eragileak

Gizarte‐ehuna

Herritarrak

Etxebizitzaren
Legearen
proiektua

Etxebizitza‐politiketan parte hartzeko eta adostasuna lortzeko prozesua
bi eremutan planteatu da

Gizarte-ituna lortzeko anbizio handiko prozesua
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2. ETXEBIZITZAREN ALDEKO GIZARTE-
ITUNA
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Proposamena

Eztabaida

Entzutea

AKORDIOA

Jasotako proposamenen
balioespena

Negoziazioa

Etxebizitzaren aldeko gizarte-ituna: epe luzerako gidalerroetan adostea
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Etxebizitzaren aldeko gizarte-ituna: epe luzerako gidalerrotan adostea

4 erronka
15 15 ildoildo

87 ekintza
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3. Etxebizitzaren eta Hiri-
berroneratzearen Plan Zuzentzailea 
2010-2013
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EJren webguneak eta
plataformak

+ gizarte-sareak

www.etxebide.info
on-line plataforma

Talde ahulekin
eta/edo IKTetatik

aldenduta daudenekin
osaturiko

eztabaida-taldeak

+ +

Herritarren parte-hartze zuzena
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Herritarrek egindako proposamenen % 67 sartu ziren planean
(% 80 baino gehiago, lehendik ezarriak geneuzkanak kontuan hartzen

baditugu)

Herritarren parte-hartze zuzena
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15.748 sarrera izan dira plataforman, honela banatuta:

14.764 pertsona desberdinek hartu dute parte on line plataforman. 

333 jarraitzaile izan dira facebook-en.

173 parte-hartzaile izan dira aditu taldeei egindako galdetegietan.

Parte hartzeko eremuei dagokienez:

5.230 galdetegiri erantzun zaie.

569 mezu izan dira foroetan.

120 ekarpen eta proposamen egin dira “Zure proposamenak” gunearen bidez.

Emaitzak gardentzen ditugu
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2010eko maiatzaren 27an eta 28an, Etxebizitzaren Euskal
Behatokiak jardunaldi batzuk antolatu zituen, Bilbon, 
“Gardentasuna etxebizitza-politiketan: herritarren parte-
hartzea eta ebaluazioa” izenburupean. Horien xedea hauxe 
zen: etxebizitza-politikak eta –programak gardenago egiteko 
tresna berriak ezagutzea; erabakiak hartzeko orduan
arrazionaltasuna eta koherentzia zer tresnak eman dezaketen
zehaztea, baliabideak modu efizienteago eta eraginkorragoan 
erabili ahal izateko eta herritarrek erakundeetan benetan parte 
hartzeko modua egiteko; eta teknologia berriek eta gizarte-
sareek eskaintzen dituzten aukeretan sakontzea herritarrek, arlo 
publikoaren kudeaketan parte hatzeko modua izan dezaten. 
Jardunaldi horietan 168 pertsonak hartu zuten parte.

Emaitzak gardentzen ditugu
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4. ETXEBIZITZAREN LEGEAREN 
AURREPROIEKTUAN PARTE 
HARTZEKO PROZESUA
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Euskal herritarrek Legearen aurreproiektuaren idazketa hobetzeko
proposamenak egin ahal izan zituzten:

Parte hartzeko plataforma honen bidez:
www.etxebide.info/leyvascavivienda

Helbide elektroniko honen bidez: leyvascavivienda@ej-gv.es

Gainera, iritzia eman ahal izan zuten eskura izan zituzten foro eta
galdetegien bidez: 

www.etxebide.info/leyvascavivienda

www.irekia.euskadi.net

www.facebook.com/leyvascavivienda

www.twitter.com/leyvascavivienda

Parte hartzeko ireki diren bideak
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Etxebizitzaren Legean parte hartzeko plataforma 

Eztabaidatu eta
eman zure

iritzia

Egin itzazu
hobetzeko

proposamenak

Galdetegitxoa

Galde iezaiozu
…

Ezagut ezazu
Legearen

zirriborroa

Eztabaida-foroak, zentsurarik gabe; ez da 
aurrez identifikatu behar.

Legearen aurreproiektuaren edukia
hobetzeko proposamenak egiteko gunea

Legearen aurreproiektuak dakartzan
berrikuntzei buruzko galdetegi anonimoak

Elkarrizketak Patxi Lopez lehendakariari
eta Iñaki Arriola sailburuari

Aurreproiektuaren testu osoa

Aurkezpen erraztuak
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Lortu dugun parte-hartzeari buruzko datuak

17.187 bisita izan ditu plataformak.

1.349 iritzi adierazi dira egindako 8 galdetegien bidez.

874 iritzi adierazi dira irekitako 10 foroetan.

143 galdera egin zaizkie lehendakariari eta Iñaki Arriola sailburuari.

312 jarraitzaile izan dituzte gizarte-sareek.

188 hobekuntza-proposamen egin dira Etxebizitzaren Legearen aurreproiekturako.

Jasotako proposamenak (gordinean): 188

Jasotako proposamenak (desberdinak): 70

Onartutako proposamenak: 31 (%44) 

Bat datozen
proposamenak

batuta

Legearen aurreproiektuan
sartzeko aukerari buruzko

balioespena
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Eusko
Jaurlaritzak

egindako
Legearen

aurreproiektua

Eusko
Jaurlaritzako

Eusko
Legebiltzarrari
aurkeztutako

Lege-
proiektua

Eusko
Legebiltzarrak

onartutako
Etxebizitzaren
Euskal Legea

Kontrastea
eragile

politiko eta
sozialekin

HERRITARREK 
PARTE 

HARTZEKO 
PROZESUA = 

kontrastea euskal
herritarrekin

Legebiltzarreko
izapidetzea

ekarpenak ekarpenak

Arloetako
txostenak

Fase en la que nos 
encontramos

Etxebizitzaren Legea egiteko eta onartzeko prozesua

Fase honetan
gaude
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5. ETA PARTE-HARTZEA SUSTATZEN 
JARRAITZEN DUGU….
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Etxebideren webgunean: http://www.etxebide.euskadi.net
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Gizarte-sareetan
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‘Irekia’-n 
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Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren webgunean

www.euskadi.net/viviendaeuskadi
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Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren bloga

http://viviendaeuskadi.blog.euskadi.net/
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Eskerrik asko

Mario Yoldi

www.euskadi.net/viviendaeuskadi


